SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ITAPETININGA
Rua São Marcos, 100 – Jardim Paulista– Itapetininga – SP - Telefone (15) 3275 -9620

EDITAL – PROFESSOR ARTICULADOR ESCOLA/ FAMÍLIA/ COMUNIDADE
PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA – 2018

A Dirigente Regional de Ensino torna pública a abertura de processo de CREDENCIAMENTO
de

docentes

interessados

em

atuar

como

PROFESSOR

ARTICULADOR

ESCOLA/FAMÍLIA/COMUNIDADE para o ano de 2018, nos termos da Resolução SE nº 53, de 22-92016, para atuar nos impedimentos legais dos VICE-DIRETORES DA ESCOLA DA FAMÍLIA, nas
escolas da Diretoria de Ensino – Região de Itapetininga, conforme instruções abaixo:
I. Do credenciamento
• Período: de 13/03/2018 à 16/03/2018.
• Local: Diretoria de Ensino da Região de Itapetininga, Rua São Marcos, 100 – Jardim
Paulista – Itapetininga-SP, no Núcleo Pedagógico, das 8:30h às 11:30h e das 13:30h
às 16:30h.
II. Da documentação
1. Cópia e original (para conferência) do diploma e histórico de conclusão do curso de
Licenciatura Plena ou Bacharelado;
2. Comprovante de Inscrição para atribuição de aulas para o ano de 2018 (impressão do
sistema);
3. Cópias e originais (para conferência) do CPF e RG;
4. Ficha de inscrição devidamente preenchido (Anexo I deste edital);
5. Declaração expressa da disponibilidade para trabalhar aos finais de semana;
6. Rol de atribuições expedido pelo CAAS, se readaptado.
III. Dos requisitos para o exercício da função
1. Ser docente habilitado ao exercício do campo de atuação relativo a classes ou a
aulas;
2. Ser docente adido, readaptado, em horas de permanência ou que, no momento da
substituição do Vice-Diretor, tenha carga horária de até 13 h/a atribuídas.

IV.

Da ordem de prioridade
Deverá ser observada a seguinte ordem de prioridade para a atribuição da função de
Professor Articulador Escola/Família/Comunidade:
1. Titular de cargo readaptado;
2. Ocupante de função atividade readaptado;
3. Titular de cargo na condição de adido;
4. Ocupante de função atividade que esteja cumprindo horas de permanência;
5. Titular de cargo para atribuição de carga suplementar de trabalho;
6. Ocupante de função atividade para o aumento da carga horária.

V. Da carga horária de trabalho
A

carga

horária

a

ser

cumprida

pelo

Professor

Articulador

Escola/Família/Comunidade será de 19 (dezenove) aulas, equivalente a 16 (dezesseis)
horas, distribuídas na seguinte conformidade:
1. Oito (8) horas para acompanhamento das atividades programadas para os sábados e
oito (8) horas para os domingos;
2. A carga horária de aulas anteriormente atribuídas ao docente deverá ser cumprida
integralmente durante a semana, inclusive as ATPCs.
3. A duração da substituição do Vice-Diretor da Escola da família será sempre por prazo
igual ou superior a 15 (quinze) dias e no máximo 45 (quarenta e cinco) dias.
VI. Disposições Finais
A lista dos docentes credenciados para atuar como Professor Articulador
Escola/Família/Comunidade

será

publicado

no

site

da

Diretoria

(http://deitapetininga.educacao.sp.gov.br/),no dia 21/03/2018.

Itapetininga, 12 de março de 2018.

Vera Lucia Viana Vieira de Paula
Dirigente Regional de Ensino

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ITAPETININGA
CREDENCIAMENTO PROFESSOR ARTICULADOR ESCOLA/ FAMÍLIA/COMUNIDADE – 2018

ANEXO I
Nome

Data nasc:

RG

UF

CPF

Nome da mãe:

e-mail (legível):

Tel. Fixo

Cel.

Endereço

Bairro

Município

CEP

UF

Escola sede:
Situação Funcional:

( ) Titular de cargo readaptado (entregar rol do CAAS);
(

) Ocupante de função atividade (categoria F) readaptado (entregar rol co CAAS);

(

) Titular de cargo na condição de adido;

(

) Ocupante de função atividade (categoria F) que esteja cumprindo horas de permanência;

(

) Titular de cargo;

(

) Ocupante de função atividade(Categoria F)

Assinatura do requerente:
Itapetininga, ___/ ___/ 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comprovante de entrega de documentos – Credenciamento para Professor Articulador
Escola/Família /Comunidade-2018
Nome:
Rubrica do candidato:

RG:
Rubrica do responsável pelo recebimento:
Será publicado no site deitapetininga@educacao.sp.gov.br

